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كُثرت األمراض في عصرنا احلاضر... وحار الناس وهم يلتمسون العالج، 
وكلما عثروا بفضل الله تعالى على دواء، ظهر لهم داٌء آخر!!!... يحصد اآلالف ورمبا املاليني!!!

والله سبحانه قد أمتاَّ نعمته على عباده املسلمني باإلسالم، فما من داٍء إالاَّ واملسلم واجٌد له في اإلسالم 
دواء، ومن هذه األدوية العجيبة والعظيمة والرائعة: احلجامة.

املجتمعات  من  الكثير  عرفته  قدمي،  طبٌي  عالٌج  احلجامة 
العرب  وكذلك  والفراعنة،  والبابليني  كالصينيني  البشرية: 
أقوال  القدماء، ثم جاء اإلسالم فأعطاها دفعًا جديدًا من خالل 

املصطفى ]. بل وتداوىا بها عليه الصالة والسالم وقال: 

)إناَّ أمثَل ما تداويتم به احلجامة( البخاري.
وقد َبقَي املسلمون ينعمون بالصحة والعافية ردحًا طوياًل من الزمن، 

حيث كانوا متمسكني بتعاليم اإلسالم، ووصايا الرسول ].
وابن  الرازي  مثل:  ذلك،  بعد  املسلمون  األطباء  جاء  ثم 
سينا وغيرهما، وشرحوها في كتبهم وفق هدي النبيِّ ]، 
ثم انتقلت هذه الكتب إلى أوروبا عبر األندلس، حيث كانت 
املرجع األول في علوم الطب، فمألتها: نورًا وعلمًا وحضارة.

ولكن على امتداد القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما انتشر الطب الغربي احلديث )مع االحتالل( 
ر ورجعية...؟؟!! ، وبعد أن انتشرت شركات  في بالد املسلمني، وصار هو: )الطب( وما عداه: ُخرافة، ودجل، وتأخُّ
ة تدريجيًا  ىا   عن الساحة الطبياَّ األدوية وعصاباتها، وهيمنت كاأُلخطبوط على العالم أجمع، إذ باحلجامة ُتَنحاَّ

لصالح الوسائل الطبية الغربية التي سحرت األطباء اجُلدد...!!!

                     إناَّ السبب الرئيس في تنحية شركات األدوية العاملية          
ة والطبيعية:                 للطب النبوي، )والذي يعتمد على األمور الشرعياَّ
ة... إلخ(، وإدراجه في برامج أبحاثها  كالعسل واألعشاب والُرقية الشرعياَّ
والفقير،  الغني  )غالبًا(:  اجلميع  متناول  في  فهو  مادّيًا،  ُمربح  غير  ه  أناَّ
)وهذا من رحمة الله تعالى بعباده!!!(، بخالف العقاقير األخرىا التي ال 
يحصل عليها إالاَّ الغني عادًة، وبالتالي فهذه الشركات لن جتني األرباح 
دعوة  األبحاث سيكون  هذه  نشر  أناَّ  إلى  باإلضافة  اخليالية!!!  اخلرافية 
مباشرة لنشر اإلسالم بقوة!!! وبطرق علمية وطبية حديثة!!! وفي هذا ما 
هات هذه الشركات الصهيونية والصليبية احلاقدة!!! يخالف عقائد وتوجُّ

مـالحـظـة هـامـة

تاريخ احلجامة

ـــهــــا األحـبــاب أيُّ

شـــركات األدويـــة العامليـــة ُتـــارب 

الطـــب النبوي ألجل املـــال ، بينما 

اإلسالم يسعىا لسعادة البشرية.

ولكن ومع مرور الوقت، وبعد أن ثبت أناَّ معظم األدوية الكيميائية املستخدمة في العالج - بداية من املضادات 
ة )كلما زاد تناول الدواء، قل  نات- فوائدها محدودة، وتأثيراتها في بعض األحيان سلبياَّ احليوية، ونهاية بالـُمسكِّ
ت إلى نشأة مشاكل  ي إلى اإلدمان(، باإلضافة إلى أناَّ هذه األدوية أداَّ ه قد يؤدِّ نفعه وضعف تأثيره غالبا، كما أناَّ

احلجامة تهز عرش الطب الغربي!!!

ََ
ََ

اَّ
ََ
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وإن  الشركات  )هذه  معاجلتها  عن  الغربي  الطب  عجز  جديدة،  ة  صحياَّ
ة، وما يترتب على املريض من أضرار  ـن مع كل دواء اآلثار اجلانبياَّ كانت ُتبيِّ

باستعماله لهذا الدواء، ولكن ما َخِفَي أعظم!!!(.
ىا  إلى ابتعاد الكثير من املشتغلني في مجال الطب عن املداواة  كل ذلك أداَّ
ىا بالطب البديل، والذي يعتمد  بهذه األدوية احلديثة، وجلأوا إلى ما ُيسماَّ
على األمور الطبيعية مثل: الشمس، املاء، األعشاب... إلخ وعلى رأسها املداواة: 
ة، واملنافع العظيمة، حتى أصبحت  باحلجامة، ِلـَما رأوا فيها من الفوائد اجلماَّ
أملانيا مدرسة مشهورة  الكليات واملعاهد واجلامعات، فظهرت في  ُتدراَّس في 
أخرىا  املتحدة مدرسة  الواليات  وفي   ،)Fask( ُتدعىا   باحلجامة  ة  مختصاَّ
ُتدعىا  )Cupping(، وأصبح تدريسها في مناهج الطب في أمريكا كفرع هام 
ة  ها أصبحت ضمن املناهج العلمياَّ يسمونه )Cupping therapy()1( ، كما أناَّ

ة التي ُتدراَّس في ُكبرىا جامعات كندا، وغيرها من جامعات العالم. الطبياَّ

دها النبيُّ ].  أواًل: أناَّهم أخذوا نفس مواضع احلجامة التي حداَّ
ـه: اإلعجاز النبوي. ثانيًا: أناَّهم استفادوا من الطب اإلسالمي، وفي احلقيقة إناَّ

هـــا كانــت سبــبــًا فــي شفـاء الكثيـر مـن األمــراض املـستعـصيـــة ،  ثالثًا: أناَّ
مصــداقـــــًا لقوله ]: )إناَّ أفضل ما تداويتم به احلجامة( مسلم.

من احملزن - حقًا - أن نرىا بعض أطبائنا املسلمني )هداهم الله تعالى(، يزهدون بهذه 
الـكـنـوز الـتـي أكـرمـنـا الله - عــزاَّ وجـــل - بــهــــا !!!...

بل وُينكرون قيمة هذا النوع من العالج النبوي، في الوقت الذي أثبتت فيه احلجامة 
ها عالج ناجع للكثير من األمراض اخلطيرة في دول العالم)2(... أناَّ

)1( فوائد احلجامة ال ُتصىا ، ومن أراد املزيد فليبحث في اإلنترنت عن كلمة احلجامة في عدة مواقع، ليرىا أقوال الباحثني فيها.
)2( ال ينبغي أن ُيفهم من هذا الكالم مقاطعة الطب العادي، وما فيه من خير ومنافع، ولكن يجب تقدمي الطب النبوي املعصوم 

على الطب العادي الذي يعتمد على: التجربة والتخمني، والذي قد يكلِّف اإلنسان حياته في بعض األحيان!!!

مالحظة

ر هنا... ومن املهم أن نذكِّ

> احلــجـــامــة : هـي عمليـة سحــب أو مص الدم الفاسد من جسم اإلنسان.
دة، ُيثاب فاعلها )إن فعلها ُمقتديًا برسول الله ](، وال ُيعاقب تاركها. ٌة ُمؤكاَّ > حــــكـــمــــهــــا : ُسناَّ

ما هي احلجامة؟؟!!

في  احلديد  نسبة  على  احملافظة  إناَّ  األطباء:  يقول 
ي إلى حماية اإلنسان من كثير من األمراض اخلطيرة.... فعندما يفقد اجلسم  الدم )بشكل طبيعي( يؤدِّ
ن لُكَريات الدم احلمراء، وإناَّ الناس الذين يحتوي دمهم على  الدم، يفقد أيضًا عنصر احلديد الزائد املكوِّ

كمية مناسبة من احلديد هم أقل عرضة لإلصابة بهذه األمراض....

ماذا يقول األطباء عن احلجامة...؟؟

َ
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ها:  وهذا ما تقوم به احلجامة إذ أناَّ
 تسحب الُكَريات الـُمختلة وتترك الُكَريات السليمة... الله أكبر.

ا بالنسبة للمرأة فاملشكلة ُتـعتبر محلولة - بإذن الله تعالى -، بسبب الدورة  أماَّ
الشهرية، إذ أناَّ الدورة تقوم مبــوازنة نســبــة احلــديد في جـســمها من خــالل: 
بسبب  األمراض  بهذه  اإلصابة  من  يقيها  ما  وهو  الفاسد،  الدم  من  التخلُّص 
احلديد الزائد )الداخل في مكونات الكَريات الـُمختلة(، لذلك فالدورة الشهرية 

ُتعتبر حجامة طبيعية لها بإذن الله تعالى... يا سبحان الله!!!

ة، والَهِرمة،  هة، والشاذاَّ امُلشواَّ الُكَريات:  ُص اجلسم من  ُتَخلِّ احلجامة 
تة... بينما التبرع بالدم يسحب الدم النقي، واخلاليا السليمــة،  وامُلَتَموِّ
فيه، مما  الضعيفة  الكَريات  نسـبــــة  زيــــادة  فـــي  يساهـــم  وبــالتالــي 

ينعكس ضررًا على جسم اإلنسان!!!.... والدليل على ذلك:
)أناَّ اإلنـسـان غـيـر الـسـلـيـم : ُيخشىا عـلـيـه مـن الـتـبـرع بـالـدم..!!! 

بينما من الـُمفيد أن جُترىا له احلجامة.. الله أكبر.!!!(

من رحمة الله تعالى، أناَّ اإلنسان ال يشعر بالضرر - عند التبرع بالدم - بسبب التعويض السريع 
للخاليا املفقودة!! فإن نوىا املتبرع السليم اإلعانة )إلخوانه املسلمني( فله األجر العظيم على ذلك.

وهي التي جُترىا بدون أن يشكَو الشخص من مرض ُمعنياَّ - فهي تتم باختياره -، 
ها تقي اإلنسان - مستقبـاًل - من األمراض بإذن الله تعـالى. ة( ألناَّ ت )وقائياَّ وُسِمياَّ
للحجامة فوائد عظيمة، بل ومذهلة في وقاية ومعاجلة كثير من 
: األمراض املستعصية حتى اآلن. ومن فوائد احلجامة الـوقـائـية
ة.                     5 - تخليص اجلسم من السموم وآثار األدويـة.              1 - تنشيط الدورة الدموياَّ
2  - تنشيط أجهزة املخ والدماغ.              6 - تساعد في زيادة نسبة الكورتيزون في الدم.
3 - زيادة املناعة.                                     7 - تقي اجلسم من اإلصابة بالكوليسترول الضار.

4- تنظيم الهرمونات.

بعض فوائدها

أنواع احلجامة

قال ] : 
)خير ما تداويتم به احلجامة ( 
حه األلباني صحاَّ

ــه:  ف الكثير من الناس من احلجامة، ولكننا نقول لهؤالء إناَّ يتخواَّ
الداعــيـًا للخــوف إذا ُأجـريـت بطريـقـة سلـيـمـة، فـهـو لــن يــشعر 

وجل-، إالاَّ كوخز إبرة..!!! بألم - بإذن الله عزاَّ

مالحظة

ة : وهي التي جُترىا عند وجود املرض. النوع الثاني : احلجامة املرضيِّ
                                       ال يـوجـد مـانــع أو مـرض يـمــنـع مـن إجـــراء الـحـجـامة وذلـك 
ة...  ة كانت أو مرضياَّ لقوله ]: )إناَّ في احلجم ِشفاء( متفق عليه. فاحلجامة ُمفيدة : وقائياَّ

وجـل -. ا الضرر فال ضرر من إجرائها إطالقًا. بإذن الله - عـزاَّ وهي نفٌع كلها... أماَّ

قال ] :
) إن كان في شيٍء 
ممـــا تداويتـــم بـــه 
خيٌر فاحلجامة (
ــنـه األلباني حــساَّ

الدورة الدموية في جسم اإلنسان

ة( : ة )االختيارياَّ احلجامة نوعان : النوع األول : احلجامة الوقائياَّ

موانع احلجامة

التبرع بالدمالفرق بني احلجامة والتبرع بالدم

يصلح لالستعمال والتخزين ،
بل إناَّ بعضهم يبيعه ويتاجر به ،
)وهذا البيع ُمخالف للشرع احلنيف(.

احلـجــامــة

ال يـصــلــح 
لـشـيٍء أبــدًا

الـحـمد لـلـه على نعـمـة اال�سـالم

دم فاسد

اَّ

اَُّ

ُ
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سـن احملــجــوم

بعض التوصيات العامة قبل احلجامة

بعض التوصيات العامة بعد احلجامة

ة. أواًل: احلجامة الوقائياَّ
1- أفضل الفصول: فصل الربيع. 

2 - أفضل أوقاتها من أيام الشهر : هو السابع عشر، والتاسع عشر، والواحد والعشرون من كل شهر قمري ِلقوِله ]: 
نه األلباني.  )من احتجم لسبَع عشرَة وتسَع عشرَة وإحدىا وعشرين كان شــفاًء مـن كل داء( حساَّ

3 - أفضل األيــام: اإلثنني، الثالثاء، اخلميس.                    4 - أفضل األوقــات من ساعات النهار: أول النهار.

أوقات احلجامة 

ة: ثانيًا: احلجامة املرضياَّ
ال ُيـنــــظـــر إلــى الــفــصـــل ، أو الــيــــوم ، أو الـــوقـــت، 

وإنـمـا جُتـرىا عـنـد وجـود املـرض.
                     

ـة:  )أ(  احلـجـامة الوقـائياَّ
نة للمحجوم،  1 - بالنسبة للذكور : ال يوجد سٌن ُمعياَّ
وإنـمـا حــاجــة الـكـبــيــر إلـيــهــا أكــثــر مـن الـصـغير.

2 - أّما بالنسبة للمرأة: فالله - سبحانه وتعالى - جعل لها 
ُص بوساطتها من الدم الفاسد،  ة كل شهر، تتخلاَّ حجامة دورياَّ
فيعود جسمها صحيحًا، قويًا، ُمشرقًا.....يا سبحان الله!!! 

وعندما تصل املرأة إلى سن اليأس ُتصبح احلجامة في حقها أشداَّ لزومًا لها من غيرها. 
مالحظة: ال يعني هذا استثناء املرأة من احلجامة، بل هي مفيدة لها في أي مرحلة من عمرها.

1 - تناول شراب أو طعام ُسكري، واألفضل أن يكون عساًل أو مترًا.
ل عدم تناول األلبان ومشتقاتها ملدة 24 ساعة.  2- ُيفضاَّ
ب اجلماع قبل ذلك بيوم وليلة، وبعده كذلك. ل جتنُّ 3 - ُيفضاَّ

4 - الراحة وعدم بذل مجهود، على األقل ملدة: أربع وعشرين ساعة قبل احلجامة.. وبعدها بيومني.

واعتقاد أناَّ الشافي هو الله سبحانه. وجل -.. والدعاء بالعافية... 5 - مداومة الشكر لله - عزاَّ

ة: )ب( احلجامة املرضياَّ
ال ُيـنــظــر إلــى ســن وجــنــس املــريــض، وإنــمـا ُتـجـرىا  

ولـو لــم يـكـن قــد تـجـاوز سن الرضاع.

مالحظة 1: ميكن إجراء احلجامة في غير هذه األوقات ولكناَّ الفائدة تقل.
مالحظة 2: األفضل أن جُترىا كل عام مرة على األقل.

قـال ] :
) الــشـــفـــاء فـي ثـــالثــــة :
فــــي شــــرطــــة ِمـحـــَجــــــم،

ٍة بنار،  أو شربة عسل، أو كياَّ
وأنهـىا أمــتـي عـــن الكــي (
البخاري

قال ] :
)احلجامــــة علــــى الريــــق أمثــــل، وفيه 
شــــفاٌء وبركــــة وتزيــــد في العقــــل وفي 
احلفظ، فاحتجموا على بركة الله..(
حه األلباني صحاَّ

قبل احلجامة
مُينـــع الطعام

1 - يـجـب أن ُتـجـرىا والبـطن فـارغـة مـن الطـعـام.
2 - ال ُيـستحـب عـمـلـهـا لشخـص خـائف، أو َتعـب، 

     أو يشعر بالبرد، ففي هذه احلاالت يكون الدم
ة(.      هاربًا )وبالتالي تكون ضاراَّ
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احلجامة لها تأثير على داء السكر، فقد ُشوهدت 
عالمات التحُسن على عدد من املصابني بهذا 
الداء بعد احلجامة. ويجب التنبيه  على املريض 

ه مريض سكر. ام بأناَّ بوجوب إخبار احلجاَّ

، يصل اإلنسان إلى  عندما يتم إجراؤها في املناطق املسؤولة عن هذه احلالة 
رًا ...   يا سبحان الله . الكفاية من الطعام ُمبكِّ

احلجامة ومرض الهيموفيليا )أي عدم توقف الدم عند النزيف( :
قالت إذاعة الـ B.B.C البريطانية بتاريخ 2001/8/13م: إناَّ فريقًا طبيًا علميًا بريطانيًا قام بإجراء اتصاالت مع 
امني السوريني، لعالج املرض الوراثي: الهيموفيليا )الناعور(، بعد أن أثبتت احلجامة جناحها  مجموعة من احلجاَّ

في شفاء عدد كبير من املرضىا  في سوريا من هذا الداء!!!.

بعض فوائد احلجامة املرضية

احلجامة ومرضىا  السكر :

منة : احلجامة والسُّ

احلجامة ومرض الشقيقة ) الصداع النصفي ( : 
)احتجم النبيُّ ] وهو ُمحِرٌم في رأسه من 

شقيقٍة كانت به( البخاري.
وإلى اآلن ال يوجد للصداع النصفي عالج 

نات.  في العالم أجمع، إمنا هي ُمسكِّ
صـلى الله عـليك يـــا مـعلم الـنـاس الـخـيــر

الكـهرباء الزائـدة في املـخ تتـسـبـب فـي نـوع من أنـواع الـصـرع، والعالج املستخدم لهذا املرض حـاليـًا هـو:
)جرعات من الدباكني والتجريتول(، وفي حالة عدم تناول هذه اجلرعات يحدث لإلنسان املصاب نوبة صرع... 

ولكن باحلجامة ميكن الشفاء من املرض متامًا. بإذن الله - عزاَّ وجل -.

احلجامة والصرع :

غ الُشحنات الكهربائية الزائدة                         اإلنسان املسلم ُيفرِّ
عن طريق السجود لله تعالى ) وال يتمُّ ذلك - بشكٍل تام - إالاَّ إذا 
فة(، والتي هي: مركـز اجلـاذبـيـة األرضـيــة. اجته نحو الكعبة امُلشراَّ
فة والبلد األمني بالنسبة للكون والناس أجمعني(. )راجع بحثنا: أهمية الكعبة امُلشراَّ

وبالتالي فهو أقل ُعرضًة لإلصابة بهذا املرض... احلمد لله.

فـــــائــــــــــدة:

أثبتـــت احلجامـــة جناحـــًا ُمذهاًل فـــي ُمعاجلـــة الســـرطانات واألورام 
اخلبيثة، فقد ُأجريت احلجامة على ُمصابني بسرطان: 

البروســـتات، البلعـــوم، القنـــــــاة اجلـافــــة، الُكتـــــــل الليفـيـــــة، الثدي.. 
وجل - بشكل كامل. وغيرها الكثيـر، وتـم الشفــاء بفضــل الله - عزاَّ

احلجامة واألورام اخلبيثة )السرطان(

 [ ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله
: )احتجـم،  قـال  إالاَّ  رأســه  وجـعًا فـي 
وال وجعًا في رجله إالاَّ قال : احتجم(
نه األلباني حساَّ

لقد اكتفيت سريعًا ...
احلمد لله على نعمة اإلسالم

ُِّ
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ة التي أحدثتها السيجارة  احلجامة تعمل على تنظيف وفلترة )تصفية( الدم، وتخليصه من بعض املواد الساماَّ
ًة: مادة النيكوتني التي ُتسبب اإلدمان لدىا املدخنني. وإذا تخلاَّص اجلسم من  أو املخدرات في اجلسم، خاصاَّ

هذه السموم فسوف يساعد ذلك في القضاء على اإلدمان - بإذن الله تعالى -.

احلجامة وأثرها في اإلقالع عن التدخني واملخدرات :

    احلجامــة واجلن :
من املعـلوم أناَّ اجلن يـمـسُّ اإلنسان ألسـبـاب عـدة منـهـا: السحـر، العـيـن، العـشق، األذىا ... ومن املعلوم -أيضًا- 
ُه يتسبب في ترك بعض  أناَّ الشيطان )اجلان( يجري من ابن آدم مجرىا الدم، كما ورد في احلديث الشريف، ولعلاَّ

ة نتيجة التغيرات التي تصيب اإلنسان أثناء املس. األخالط الضاراَّ
دة في اجلسم ،  دًا في أماكن ُمحداَّ واحلجامة تستفرغ هذه األخالط إذا ما وقعت عليها. وبعض اجلن يكون ُمقياَّ

ورمبا تكون هذه األماكن هي مواضع احلجامة... والله سبحانه أعلم..
    احلجامــة والسحر :

ة على جسم املسحور، وبعض السحر يكون مأكواًل أو مشروبًا فيستقر في البطن، وينتشر مع  السحر له سموم مادياَّ
فات السحر، إذا ما تابع  الدم إلى معظم أعضاء اجلسم، واحلجامة - بإذن الله تعالى - تنفع كثيرًا في استفراغ ُمخلاَّ

املسحور احلجامة على مواضع الُعَقد واأللم ومجامع الـسحر.
    احلجامة والعني :

إناَّ العني إذا أصابت اإلنسان يكون لها تأثيٌر داخل جسم اإلنسان، 
ة( تخرج على شكل عرق، أو بخار مع التثاؤب،  ومع الُرقية )الشرعياَّ

أو زالل مع البلغم واإلسهاالت. 
واحلجامة متتص تأثيرات العني أو بعضها من األماكن القريبة من 

سطح اجللد إذا ما وقعت عليها بإذن الله - عزاَّ وجل -.

                          قال ]: )العـيــن حـــق ولــو كــان شــيٌء سـابــٌق الَقــَدر لـسـبـقـتـه الـعـيــن...( مسلم. 
                       تـنـبـيـه: ُينكـر كـثـيــر من الناس باسم العلم: تأثيــر اجلـن والعـني والسحــر عـلى اإلنسان 
)وهذا اإلنكار كفٌر، يقع فيه الكثير من املسلمني وهم ال يعلمون... فاحلذر... احلذر...(، ال سيما وقد ثبت 
رًا، ولذا أمرنا  العلم احلديث مؤخاَّ الله تعالى - وهذا ما كشف عنه  شرعًا وواقعًا تأثيرها عليه - مبشيئة 

] باالستعاذة منهم باملعوذتني والرقية الشرعية... إلخ. ـنا نبيُّ
تذير: أكثر ما يصـيــب اإلنـسـان نـفــســه وأوالده وأمــوالـــه )بـعـيـنــه نـفـســه(، 
قال تعالى: )                                                                                    ( الكهف. 

فليحذر املسلمون من أعينهم - والله سبحانه وتعالى - أعلم.
ُيعجبه  نصيحة : قال ]: )إذا رأىا أَحُدُكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما

حه األلباني.                               فليدُع له بالبركة: فإناَّ العني حق( صحاَّ
أي يقول: )بارك الله لك.... أو تبارك الرحمن(.

مالحظة

ـة : ينبغي أن يتعلم احلجامة الرجال والنساء - السيما أناَّ عمل  ــها األِحــباَّ أيُّ
ام واحملجوم باألجر العظيم،  احلجامة سهٌل بسيط -، كي يفوز احلجاَّ

ة املصطفى ]. وجل - لتطبيقهما ُسناَّ - بإذن الله - عزاَّ

مالحظة هامة جدًا: ينبغي تكرار احلجامة، حتى يحصل الشفاء - بإذن الله تعالى -.

) كان ] يحتجم على األخدعني 
نه األلباني. والكاهل...( حساَّ

األخدعان هما : عرقان جانبي العنق 
من اخللف . 

الكاهل هو : ما بني الكتفني .

ضرورة نشر احلجامة بني املسلمني 

ُ

ُ

تـهـادوا تـحـابـوا



أخي املسلم... يجب أن تعلم أناَّ احلجامة هي مما أوصىا بها النبيُّ ]، وحثاَّ عليها، 
ل من شأنها..... أو يسخر منها..... أو يستهزيء بها.....  لذلك كل من يحاول أن: يـمـنـعـهـا..... أو ُيقلِّ

أو َيُحطاَّ من قدرها وأهميتها، فهو بذلك: 
ة.. ُمحارٌب لله - تبارك وتعالىا - ورسـولـه ]، ُمستـحٌق لعـقـاب الله - عـزاَّ وجـل - في الدنيا واآلخرة. آثــٌم.. ُمنـِكـٌر للُسـناَّ

ه عن اخلطأ،  ـنـا         ] هو: الطب الصحيح الكامل الـُمنزاَّ إناَّ الطـب الـذي أرشـدنا إلـيـه نـبـيُّ
هم على التجربة احملضة، وعقولهم  وما عداه من الطب فناقص، وذلك العتماد البشر في طبِّ

القاصرة، في فهم ما ينفع وما َيُضر.
إناَّ الله تعالى الذي خلق اإلنسان، هو وحده العالم بأسباب الشفاء، 
بالطريقة الصحيحة اخلالية من األضرار، وهو الذي أوحىا  إلى نبيه] 

ها أنفع ما يتداوىا به الناس.  باحلجامة، وأناَّ
قال تعالى: )                                            ( املـلك.

نظرًا ألهمية احلجامة، وِعَظِم فوائدها، ومنافعها، 
اإلسالمي(  العالم  )في  املسؤولني  باإلخوة  ُنهيُب 
املعاهد، اجلامعات.. ونشرها في وسائل  املدارس،  تدريسها في:  إلى 
حتى  إلخ،  الطبية..  واملراكز  واملستوصفات  واملستشفيات  اإلعالم.. 
ة        ]، ويكون لهم األجر اجلزيل  َيُعماَّ اخلير والنفع العظيم ُأماَّ

بإذن الله عزاَّ وجل يوم القيامة... قال ] : 
ًة حسنًة فله أجُرها، وأجُر من عمل بها من بعده من غير أن ينقَص من ُأجوِرهم شيٌء...( مسلم. )من سناَّ في اإلسالم ُسناَّ

ـه ولـيُّ ذلـك والـقـادر عـلـيه.. نسأل الله العلي الـقــدير الِشـَفـاَء ملرضـانـا ومـرضـىا املسلمـني، إناَّ
نا         ، وعلى آله وصحبه أجمعني... واحلمد لله رب العاملني.  هذا وصلى الله وسلم على نبيِّ

تــحــــذيــر

نــصـيحــة

موقف املسلم من احلجامة

تـنـبـيــه

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وجـــزاكـــم الــلــه خــيـــرًا ...
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بت الـعــالج عـن طــريـق الطـب املـعـتـاد،                       يـا صاحـبـي.... لـقـد جــراَّ
                               وتنـاولت األدوية املختلفة، ورمبا تكون سافرت إلى أوروبا وأمريكا، 
ب احلجامة -ولو في حالة  وأنفقت املبالغ الطائلة في سبيل ذلك. فلماذا ال جُترِّ

ة واحدة في حياتك...؟؟!!- وهي لن تكلفك إالاَّ بضعة دنانير...!!!  مرضياَّ
ته، وإن لم ُتشَف حصلت على األجر ولن تخسر  فإن ُشفيَت فبفضل الله تعالى ومناَّ

شيئًا.... واحلمد لله على كل حال.
                                                    احلجامة من هدي النبيِّ ] وعالٌج نافع، وال يجوز 
ق احلجامة فسُيشفىا  من مرضه )حتمًا وسريعًا(، )ذلك أناَّ شأنها  ه إذا طباَّ أن يعتقد املريض بأناَّ
ره  له، وإن شاء أخاَّ شأُن أي عالج نافٍع آخر(، ألناَّ الشفاء مرتبٌط مبشيئة الله تعالى، إن شاء عجاَّ
عنه -أحيانًا- حلكمة يريدها الله سبحانه. لذا عندما ال يتحقق الشفاء يجب أالاَّ يتأثر إميان 

نت ولله احلمد، وهناك حاالت لم  املريض أو غيره...!!! وهذه حقيقة هامة يجب أن يعلمها كل مسلم. فهناك حاالت تساَّ
وجل - قال تعالى: )                                       ( الشعراء. ُيكتب لها الشفاء. فاملرض والشفاء وكل شيء بيد الله - عزاَّ

وخــتـامـًا

ِ

ُ


